
Como case sempre, a linguaxe empéñase en meterse no medio. En moitos 
momentos de La cultura de Los Torreznos, os corpos executan unha serie de espasmos 
fastosos ou o despregamento dunha serie de reverencias bizarras respecto ao acto de 
pronunciar, o recitado. Coas palabras como mero accesorio intercambiable, sen ningún 
tipo de xerarquía entre elas. As palabras perden así o seu peso, pois conseguiuse, ao 
parecer, negar a necesidade da súa presenza diferenciada ao colocalas indistintamente en 
series irregulares que non repercuten na «solemnidade» do sermón. Quizais La cultura 
presente aquí unha variante particular na esquizofrenia declamatoria de Los Torreznos, xa 
que, neste acto, as súas ladaíñas están baseadas en maior medida nunha xeneralización 
que na repetición propiamente dita. A repetición que aquí coñecemos é, en realidade, a da 
reiteración no vómito de palabras dende a tribuna. O xenuinamente intransferible será 
acaso os corpos de Los Torreznos e o seu ditado, así como os apéndices que os 
acompañan: o taboleiro, os cabaletes, as cadeiras, a súa disposición (a dos corpos e os 
obxectos), a risa e ata as propias voces que continuamente se refiren aos outros, a si 
mesmos pronunciando palabras nunha conferencia sobre La cultura.

Xoga no campo dunha ben coñecida complicidade coa audiencia, en que se explota -e 
estoupa, como veremos- a xerga de «o cultural». Esta xerga compartida alimenta, á súa 
vez, a lapa en que se decidiu que deben  arder as palabras. Como afirmaba Adorno, a 
xerga será un medio idóneo para que o que comunica (o espectáculo) «sexa sentido e 
aceptado pola súa exposición, en gran parte sen ter en conta o contido das palabras. O 
elemento preconceptual e mimético da linguaxe tómao ela baixo a súa dirección, a favor 
dos efectos por ela desexados». Xerga, pois, en boca -pero sobre todo en corpo- 
Torrezno: superabundancia  de todo o evento que precede á emisión de palabras (xa 
lixeiras), a multitude de arcadas e espasmos sufridos para o seu desaloxo; sarcástica 
elevación da parte da súa pronunciación que compete ao corpo. Superabundancia de 
expoñer e pronunciar, da presenza do anunciante co fin de postularse como o xestor 
supremo de todo sentido. Consecuentemente, aquela análise -ou goce- que estaría fóra de 
lugar se se referise aquí ás propias palabras, afúndese na desagregación por separado de 
todos os ritmos e ondulacións que as recobren, nos malabarismos de ondas concéntricas 
que ademais de dilatarse paulatinamente por todo o seu corpo e por todo o espazo, van 
esgotándoo a el tamén, co seu avance. Todo movemento, toda a súa espiral rítmica 
amarrada a un in crescendo  suicida, é levado a un intolerable aumento de presión que 
necesariamente desemboca nun estalido. Estalan as palabras, as voces, os corpos, o aire, o 
lugar e os obxectos (estala tamén o público en gargalladas). Como na imaxe que de si 
mesmo confesaba André Gide e que nos recorda Barthes -o pneumático que se desincha-, 
así Los Torreznos contaxian a tipoloxía «do rebentado» a todo o que tocan: 
«Reconstrúese moi ben a imaxe: rebentar, por golpe ou presión, logo do cal, 
desinflamento lento, progresivo, plenitude que se baleira, tensión de parede que se 
relaxa». O seu asombroso sentido do ritmo e o fluído discorrer dos seus enlaces 
coreográficos fan que máis alá da sedución do público polo recoñecemento co que está a 
suceder coa xerga, se atope ademais instalado nas súas avalanchas teatrais. E estao de 
igual forma nas súas cúspides e nos seus fulgores como na, tamén, paulatina chegada á 



pausa. Seducidos todos polo seu manexo do desinflamento e da calma.
Desta forma, tras o estalido, os corpos repréganse mentres restan por un momento 
esgotados (como a mesa, os cabaletes e as cadeiras) e comezan a continuación unha nova 
ascensión a través de fluxos que unhas veces se mesturan e outras se distinguen, que diría 
Deleuze. Ou, como dirían tamén Los Torreznos: NON PLUS ULTRA, NON PLUS 
ULTRA.
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